
 
Jacob chez Laban 
 

La requête de Jacob 
 
Juste après la naissance de Joseph, 
Jacob demande à Laban, son beau-père 
et son employeur de laisser retourner 
en Canaan. Les sages s'interrogent sur 
le pourquoi de cette demande à ce 
moment précis. 
 

 
 

 
 
 
 

      לללל    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  :&ְל%ְרִצי ְמקֹוִמי ֶאל ְוֵאְלָכה ַ�ְ#ֵחִני ָלָב! ֶאל ַיֲעֹקב ַוֹ�אֶמר יֹוֵס� ֶאת ָרֵחל ָיְלָדה ַ�ֲאֶ�ר ַוְיִהי) כה(
  

      יצחקיצחקיצחקיצחק    תולדותתולדותתולדותתולדות
 יוס� למה לשאול ויש. ... עשו של שטנו משנולד ל"ארז, יוס� את רחל ילדה כאשר ויהי
 לאחי. רע עשית למה, לדי! עשו ע- יבא יוס�ש התשובה:האחי- משאר יותר עשו של שטנו
 א עובדיה[ לעול- ונכרת בושה תכס. יעקב אחי. מחמס עובדיה בנבואת שנאמר כמו, יעקב

 לו עשו ה- שאדרבא, לאחי. רע עשית אתה לו לומר יוכל שלא, לו להשיב פה לו ואי!, ]י
, הט� לפי ח-ל אחיו ואת אביו את יוס� ויכלכל, רעה תחת טובה לה- של- והוא רעה

, לאחי. רעה עשית מדוע יאמרו עשו ע- לדי! כשיכנסו יעקב בני שאר אבל] יב, מז לקמ![
   מצרימה אותו ומכרת- להורגו ובקשת- אחיכ- ליוס� רעה עשית- את- כ! ג- לה- ישיב

  

Genèse, chapitre 30 
25- Or, après que Rachel eut donné le jour à Joseph, Jacob dit à Laban: "Laisse moi partir, 
que je retourne chez moi, dans mon pays.  

 
Toldot Isaac (Isaac Caro. 1458 – 1535) 
Avraham engendra Isaac : le texte, après avoir dit : "Isaac, fils d’Avraham", est tenu 
d’ajouter : "Avraham engendra Isaac". En effet, les moqueurs de l’époque disaient que c’est 
d’Abimélekh que Sara était devenue enceinte, puisqu’elle était demeurée si longtemps avec 
Avraham sans avoir eu d’enfants. Qu’a fait le Saint béni soit-Il ? Il a façonné le visage d'Isaac 
à la ressemblance de celui d’Avraham, et tout le monde a pu ainsi témoigner que celui-ci 
était bien son père. C’est la raison pour laquelle il est écrit ici : "Isaac, fils d’Avraham", étant 
donné qu’il était désormais prouvé que "Avraham a engendré Isaac". 

 
 
 
 
 
 
Traduction : http://sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_30_25.aspx et Philippe Haddad 
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